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az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2022.02.03. 12:00-kor megtartott üléséről 

Helyszín: MS Teams
Jelen voltak: Bereczki Bence VIK kari képviselő

Boldizsár Adrienn KJK kari képviselő
Dargó Gyula VBK kari képviselő
Kemény Alexandra GPK kari képviselő
Könyves Melinda GTK kari képviselő
Medvey Boldizsár ÉPK kari képviselő
Oláh Petra ÉMK kari képviselő

Kimentését kérte: 

Vendégek: Tóth Zoltán

Napirend: 

1. Elnöki, alelnöki beszámoló
Előadó: Boldizsár Adrienn, Oláh Petra
Összefoglaló
lnök: Tudományos Tanácson folytatódott a kutatási stratégia kidolgozása, a TDK-ra
vonatkozó körkérdés tisztázásra került, kifejtésre az erre vonatkozó napirendi pontban
kerül. Január 27-n EHBDT, január 31-én szenátusi ülés volt, mindkettő rendes ügymenet
szerint lezajlott.
Alelnök: Tudományos Tanács két ülésén vett részt. Az alakuló stratégiából az alelnök két
témát emelt ki: az egyik, hogy az egyetem továbbra is támogatja majd az open access
cikkek megjelenését, ún. 'read and publish' szerződések keretében. A másik, hogy ez a
támogatás minőségi szempontok alapján kerülne odaítélésre, aminek az eljárásrendje még
kidolgozásra vár. Külön kiemelte az alelnök, hogy TuT a publikálási gyakorlat vizsgálata
során feltárta, hogy az egyetemre vonatkozó adatok nem egységesen kerülnek megadásra,
így a nyilvántartási rendszerekben nehezen szűrhető, hogy mi tartozik a BME-hez. Ennek az
egységesítésére is sor fog kerülni, ezügyben tájékoztató várható melyet minden tanszéken ki
kell majd helyezni.

2. Képviselők beszámolói
Előadó: Boldizsár Adrienn, Kemény Alexandra, Medvey Boldizsár, Dargó Gyula,

Könyves Melinda, Bereczki Bence, Oláh Petra
Összefoglaló
// ÉMK // Oláh Petra: Legutóbbi EDK ülés óta volt HBDT és DIT, melyek rendben
lezajlottak. Az évközi felvételi eljárás is lezajlott, négy doktorandusz jelentkezett,
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mindegyiket felvették ösztöndíjas státuszba. Február 2-án KT volt, ami rendes ügymenet
szerint lezajlott, többek között elfogadták a 'gender equality plan'-t. Doktoranduszokat
érintő téma nem volt.
// KJK // Boldizsár Adrienn: Január 13-án volt HBDT és DIT, melyek rendben lezajlottak.
Ugyanakkor továbbra bizonytalanság van az impakt faktoros, többszerzős cikkek
adminisztrálásával kapcsolatban, hogy melyik szerzőnek milyen arányban számolják be a
doktori folyamatába. KT ma lesz.
// VIK // Bereczki Bence: Január 25-én volt KT, mely rendben lezajlott. Január 26-án volt
DIT, mely szintén rendben lezajlott. Január 27-én doktori fórumot tartott a DI, melyre
előkészítésként online kérdőíves felmérésre került sor. A felmérésben a magyar hallgatók
sokkal aktívabbak voltak, mint a külföldiek. A képviselő két eredményt emelt ki. Egyfelől a
doktoranduszok kétharmada úgy látja, hogy a doktori képzésben a kutatásához releváns
tárgyakat tud felvenni, másfelől sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a kutatási és
disszertációs szakaszban nincs oktatási kötelezettségük.
// VBK // Dargó Gyula: Január 8-án volt KT, ahol megszavazták a biomérnöki szak új
szakfelelősét. Január 20-án HBDT volt, mely rendben lezajlott attól eltekintve, hogy a
tervezett SzMSz és Képzési Terv módosításokat nem szavazta meg a tanács. Vita alakult ki
a publikálási követelménnyel kapcsolatban. Az ülés végére kialakult egy javaslat (összes
impaktfaktor legalább 6 legyen, a cikkek között legalább egy Q2-es és egy Q3-as
minősítésű folyóiratban legyen). A javaslatot a tanács a következő ülésen fogja
megtárgyalni. Ezen kívül a második idegen nyelvre vonatkozó követelmény igazolását
könnyítésére is sor fog kerülni.
// GPK // Kemény Alexandra: Február 2-án volt DTB, amin a féléves beszámolók
elfogadása rendben lezajlott, ugyanakkor rengeteg passziválási kérelem érkezett be 3-4.
éves doktoranduszoktól, ami mögött a komplex vizsga utáni publikálási követelmények
nehezen teljesíthetősége állhat. Volt DIT, amin a felvételi eljárást zárták le. A DI-ben lévő
30 fős kerethez képest 9 fő került felvételre az alacsony érdeklődés miatt, miközben a
februári felvételiken jellemzően a keret fele szokott betelni. A felvételi eljárásban az
ösztöndíjas státusz alsó ponthatára 70 volt, de ez most 60-ig levihető, de csak a témavezető
ajánlásával.

// GTK // Könyves Melinda: Január 11-én volt HBDT, ami rendben lezajlott. Január 26-án
KT, szintén rendes ügyemenet szerint lezajlott. Eldőlt, hogy a tanszékek és a kar sem segítik
a tudományos tevékenységet, helyette van a GTK stratégiai alap. Az alaphoz kell pályázatot
benyújtani konferencián való részvétel költségeknek, nyelvi lektorálás költségének, karon
zajló kutatási projektek kiadásainak, tud rendezvények szervezési költségeinek fedezésére.
Szigorú követelmények vannak ezekre a pályázatokra. Konferencia részvételre támogatás 4
félévente kétszer nyerhető el.
// ÉPK // Medvey Boldizsár: December 8-án doktorandusz fórumot szervezett a képviselő a
DLA-s hallgatóknak a Képzési Terv, az SzMSz és a Minőségbiztosítási Szabályzat MAB
felülvizsgálat miatt szükséges módosításai apropóján. A fórumon sokan vettek részt,
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azonban a szabálymódosítás szempontjából kevésbé volt eredményes. Az első-másodéves
hallgatók azt jelezték, hogy a követelmények nem elég egyértelműek, míg a harmad-
negyedéves hallgatók azt fogalmazták meg, hogy a jövőben javasolnák a kezdő
doktoranduszok oktatási tevékenységének a támogatását valamilyen formában.

3. Tehetséggondozó Tanácsban betöltött EDK feladatkör állása
Előadó: Boldizsár Adrienn, Kemény Alexandra, Medvey Boldizsár, Dargó Gyula,

Könyves Melinda, Bereczki Bence, Oláh Petra
Összefoglaló
Tisztázódott, hogy a TDK-val kapcsolatos eredeti felvetés az volt, hogy legyen a BSc-n MSc-
n kutatásmódszertannal foglalkozó tantárgy (erre az EDK elnök és Nagy Balázs ÉMK
oktató készített is tantervet). Ezt végül elvettette a Tanács, helyette inkább azt javasolta,
hogy tereljük a hallgatókat a TDK felé. Az egyetemi szintű gyűjtés arra készült volna, hogy
milyen tantárgyak vannak, amiben eleve olyan feladatok vannak, amik akár TDK-ként is
megállnák a helyüket.

4. DOSZ Híradó
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Hivatalos KDP eredmény egyelőre még nincs. Közeleg a Tavaszi Szél Konferencia, aminek
a jelentkezési felülete egy hét múlva nyílik.

5. Egyebek
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Egyik képviselőnk jelezte, hogy náluk van egy hallgató, akinek a befogadó tanszéke nem
engedte, hogy részmunkaidőben munkát vállaljon más szervezetnél. Tóth Zoltán jelezte a
képviselőnek, hogy ez jogellenes gyakorlat, az illető nyugodtan forduljon jogsegélyhez.

Az emlékeztetőt készítette: Medvey Boldizsár

Budapest, 2022.03.21.

Boldizsár Adrienn
EDK Elnök
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